
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18.12.2020                                                                                                          № 112  
 
Про організацію громадських 
робіт у 2021 році 
 

На виконання ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175, керуючись пп. 7 
п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити види громадських робіт, які відповідають потребам 
територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку, що додається. 

2. Затвердити перелік підприємств, установ та організацій для організації 
громадських робіт, що додається. 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій: 

- укладати договори про спільну діяльність з організації громадських робіт з 
Житомирським обласним центром зайнятості; 

- створювати тимчасові робочі місця для організації та проведення 
громадських робіт. 

4. Організувати громадські роботи на підприємствах, установах, 
організаціях згідно переліку, що розташовані на території Андрушівської 
міської територіальної громади за визначеними видами громадських робіт, 
шляхом укладення відповідних договорів з Житомирським обласним центром 
зайнятості та створенням тимчасових робочих місць. 

5.Фінансування громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру 
проводити з коштів роботодавців, коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття, коштів бюджету 
міської ради відповідно  до затвердженої програми зайнятості населення. 

 

6. Обсяг коштів для фінансування організації громадських робіт у разі 
залучення зареєстрованих безробітних  за рахунок бюджету міської ради, в 
тому числі  на умовах співфінансування, складає 1200 тис.грн.  
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7. Рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 

07.02.2020 № 11 «Про організацію громадських робіт в 2020 році» визнати 
таким, що втратило чинність. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови згідно розподілу посадових обов’язків. 

 
 
 
Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому 
міської ради 

від 18.12.2020 року № 112 
П Е Р Е Л І К  

видів громадських робіт, що мають суспільно корисну 
спрямованість та відповідають потребам територіальної громади  

 

Проведення робіт з благоустрою, озеленення зон відпочинку та туризму, 
паркових зон, придорожніх смуг та впорядкування території Андрушівської 
міської територіальної громади. 

Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та братських 
могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у 
належному стані цвинтарів, які розташовані на території Андрушівської міської 
територіальної громади. 

Роботи на об’єктах комунальної форми власності щодо будівництва, 
ремонту та реконструкції, впорядкування прилеглих до них територій, 
наведення санітарного порядку на прилеглих територіях, спортивної, 
транспортної, медичної, туристичної та іншої інфраструктури. 

Роботи по розчищенню снігових заметів. 
Прибирання узбіччя доріг, які знаходяться в комунальній власності 

Андрушівської міської територіальної громади, зупинок громадського 
транспорту. 

Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади. 

Підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, історії 
та культури. 

Підсобні роботи на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з 
числа ветеранів війни та осіб з інвалідністю, що проводяться за рішеннями 
органів місцевого самоврядування. 

Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках. 
Надання кур’єрських послуг з інформування населення про можливість 

отримання різних видів державної соціальної допомоги, субсидій, пільг та 
послуг з опрацювання наданих документів.  

Надання послуг фізичного супроводу особам з інвалідністю по зору першої 
групи. 

Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування особам з 
інвалідністю або тимчасово непрацездатним. 

Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є 
учасниками АТО/ООС та зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту. 

Роботи що сприяють екологічному захисту навколишнього середовища. 
Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку. 

         Роботи з документами в архівах та інших державних та комунальних 
установах. 
 

Міський голова                                                                       Галина БІЛЕЦЬКА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконкому 

міської ради від 
18.12.2020 № 112 

 
П Е Р Е Л І К  

установ, що проводять організацію громадських робіт 
 

1. КП АМР «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ»; 
2. КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради»; 
3. КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради; 
4. КП «ДОЗ Чайка» Андрушівської міської ради; 
5. КП АМР «Комсервіс»; 
6. Приватне підприємство «ІМПАК»; 
7. Фізична особа – підприємець Гринишин Євгеній Ярославович; 
8. Фізична особа – підприємець Койда Сергій Юрієвич; 
9.  Приватне (орендне) сільськогосподарське підприємство «Надія»; 
10. Товариство з обмеженою відповідальністю «Яромир»; 
11. Товариство з обмеженою відповідальністю селекційно-насінницька 
компанія «Селена +»; 
12.  Селянське (фермерське) господарство  «Демитра»; 
13. Селянське (фермерське) господарство «Ткаченки»; 
14. Товариство з обмеженою відповідальністю «Андрушівський 
маслосирзавод»; 
15. Управління праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації; 
16. Андрушівська Дитячо – юнацька спортивна школа Андрушівської 
міської ради;  
17. Підприємство споживчої кооперації «Кооперативний ринок» 
Андрушівської райспоживспілки; 
18. Андрушівська «Райспоживспілка»; 
19. Андрушівська міська рада. 
 

 
Міський голова                                                                       Галина БІЛЕЦЬКА 
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